
InfoSarkar Internet Connection এর তথ্য পরূণ সংক্রান্ত manual 

বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল কর্তৃ ক বাস্তবাম্পির্ InfoSarkar II প্রকল্প থেদক সারা 
বাাংলাদেদশর সকল থেলা/উপদেলার সকল সরকারী অম্পিদস (প্রাি ১৮০০০ অম্পিস) 

ম্পবনামুদলে Internet Connection স্থাপন ও সাংদ াগ প্রোন করা হি। থসমদর্ স্থানীি সরকার 

প্রদকৌশল অম্পিেপ্তদরর সকল  থেলা/উপদেলাি ম্পবনামুদলে Internet Connection স্থাপন ও 

সাংদ াগ পাবার কো এবাং র্া বেবহার করার কো। থেলা অম্পিস সাংদ াগ থপদল 

Region/Divisional অম্পিস উক্ত সাংদ াগ বেবহার করার কো। স্থানীি সরকার প্রদকৌশল 

অম্পিেপ্তদরর সকল  থেলা/উপদেলা অম্পিস সাংদ াগ থপদিদে ম্পকনা এবাং র্া বেবহার করদে 

ম্পকনা এম্পবষদি র্েে সাংগ্রদহর েনে একটি software তর্রী করা হদিদে। softwareটি বেবহাদর 

েনে ম্পনম্নবম্পণৃর্ িাপ অনসুরণ করদর্ হদব। 

1) কিভাবে login িরবত হবে? 

থ দকান ব্রাউোর (Browser) খুলদর্ হদব>> Address Bar এ 

pmis.lged.gov.bd/ict ম্পলখদর্ হদব>> login page পাদবন >>  User name ও 

password ম্পেদর্ হদব>> login এ click করদর্ হদব। 

 



 

 

 

 

2) িারা িারা login িরবত পারবে? 

শুিুমাত্র সকল থেলার ম্পনবৃাহী প্রদকৌশলী login করদর্ পারদব। থ ভাদব ICT 

equipment এর র্েে থেবার েনে login করা হদর্া। 

3) Login Panel এ User name ও Password কি হবে? 

থেলার ম্পনবৃাহী প্রদকৌশলীর অম্পিস এোডম্পমন User name ও Password বেবহৃর্ 

হদব। pmis ও ICT equipment এর থেদত্র থ  User name ও Password বেবহৃর্ 

হদিদে, এদেদত্রও একই হদব। 
4) Login িরার পর কিবের মত দেখা যাবে। 

 

  



  

5) কিভাবে তথ্য পরূণ িরবত হবে?  

a) InfoSarkar Internet Con এ click করদল ম্পনদের window পাদবন। 

 
 

b) Name of Office থেদক অম্পিস (থেলা/উপদেলা) ম্পনিৃারণ করদর্ হদব।  

c) পরবর্ী র্েেগুদলা  এদকর পর এক পূরণ কদর থ দর্ হদব। 

d) প্রদিােনীি র্েে পূরণ করার পর ‘Save’ বাটদন click কদর সাংরেণ করদর্ হদব।  

6) তথ্য দি সংগ্রহ ও  পরূণ িরবে? 

থেলা অম্পিস র্াাঁর ম্পনদের ও অম্পিনস্থ উপদেলা অম্পিদসর র্েে সাংগ্রহ কদর পূরণ 

করদব। 

7) িাবের তথ্য সংগ্রহ ও পরূণ িরার েরিার দিই? 

Divisional/Region অম্পিদসর র্েে সাংগ্রহ ও পূরণ করার েরকার থনই। 

 

 

 

 



 

 

 

প্রদিােদন থ াগাদ াগ করুনঃ-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Proshanto Kumer Koberaz 

System Analyst, LGED HQ 

MIS Unit, LGED HQ 

Intercom :  506 

Cell :  +8801717736574 

E-mail :  systemanalyst@lged.gov.bd 

2.  Rokibul Hasan 

Assistant Engineer,MIS & GIS Unit, 

GIS Unit, LGED HQ 

Intercom :  510 

Cell :  +8801717813918 

E-mail :  rokib@lged.gov.bd 

3.  Md. Ziaur Rahman 

Web Programmer 

MIS Unit, LGED HQ 

Intercom :  510 

Phone :  +880-2-912 8405 

Cell :  +8801817046188 

E-mail :  mis@lged.gov.bd 
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